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Suriye heyeti diin şehrimizden geçti 

ı 

ün şehrimizden geçen Su.riye heye
tinin Türksözü ile mülakatı 

ransa- İngiltere- 1 Halkevimiz dil bayra-
merika arasında! } 

mımızı nası yaşattı ? 
Bir para anlaşması 

a· 

İskenderun
Antakya 

Cavit Oral 
Nigde Saylavı 

-1 Suriye heyeti; İstanbul matbuatına 
olan beyanatlarının Türk efkarı umu 

miyesindeki menfi akislerini 
anlamış bulunuyorlar!. 

yapıldı 

Paris : 26 ( Radyo ) - Ame
ka- Fransa - lngiltere arasında 

bir para anlaşması yapılmıştır. 

Dün Halkevi görülmeğe değer bir yerdi. 

-----···------
Dolar ve Frank stablize edilecek· 

tir . Paris borsası salıya kadar ka
palı olacak Parlman pazartesiye açı
lacaktır . 

N ihayet Suriye de kurtul
du . O da istiklaline ka
vuştu . Şübhe yok ki u-

1\ın bir mücadelenin, korkmıyan, yıl
~1Ya.n bir yurdseverlijl"in haklı bir ne
~~sı olan bu istiklal Suriye için de
' tınde bir şey yoktur . Zira Suriye 

, 
0•ıun ve yetişkin bir millet oldujl"u-

1 . senelerdt:nberi girişmiş oldujl"u bu 
'lıkJaJ mücadelesile belli ve ispat 
~tıııiştir . 

Şu halde her şeyin ve istiklalin 
lı.ınasını bilen bir millet için hüriyet 

ıı ~c istikliile kpvuşmak elbette çok se-
r. ~nçfi ve çok zevkli bir hadisedir . 

11 
sebeple bu gün Suriyenin duy

~ akta oldujl"u milli heyecan, coşkun
~ k ve taşkınlık haklıdır ve yerinde-
t . Biz de; yüz yıllarca birlikte ya
~lkımız ve geçmişi tarihimiz içinde 
.~zıh olan bu kardeş milletin sevin
~den kendimize pay ayırıyoruz. Ve 
~ hareketimizde çok da samimiyiz . 
~nkü biz emperyalist hisli değiliz . 

11_İ'.tnimizin en karekteristik vasıfla
.'''<lan birisi de budur . Fakat hak
~ ıı.ın çijl"n ı:ımesine ve kaybolması
toı.da hiç bir zaman tahammülümüz 

•tnr . 
~ l<:emalizmin çok açık , samimi bir 
~rs, bir politika sistemi vardır . Bu 
, 1 istika herkesle iyi geçinmek dost 
'ilıak ve kardeşçe yaşamaktır . Biz 
~t tnilletin hakkını tanır ve hürmet 

1 
eriz . Fakat karşımızdakilerdende 

l'ııı saygıyı ve hakkın tanınmasını 
~Ctiz . Onun için Suriyenin hakkı 
'an bir istiklali elde etmesinden se
.~i~z deyince bunda ne yalan söy-
1,rııı~ ve ne de mübalağa etmiş olu
' 

1 
• Yalnız şurasını da açıkça söy

:;eliyiz ki bügün bir taraftan Suri-\i kardeşlerimizin bu istiklale kavuş
•· larına sevinirken öte taraftan da 
"llıi . k :ıık Zı sızlatan , yüreklerimizi ya an 
•a acıklı bir realite ile karşı karşı
''Ji·buıunuyoruz . Öyle bir vaziyet-

Suriye heyetinin paristen dönü
şünde memleketimize de uğradıkları 

malümdur . 
Dünkü ekspresle şehrimizden 

Suriyeye geçen bu heyet ile bir mu
harririmiz garda görüşmek fırsatını 

bularak şu aşağıdaki röportajı yap
mıştır. 

An tak ya ve fskenderunlu kardeş
lerin büyük davası arkasında koş

maktan usanmıyacak olan her Türk 
gazetecisi gibi, dün, ben de hareke 
te geçmiştim 1 .. 

Suriye heyetinin Adanamızdan 

geçişi bir fırsattı • Bunu kaçırma
dım. 

Tren, garda daha durmadan 
onların bulundukları yeri tahmin et
miştim .. Vagon restoranda idiler. 

Heyetin Reisi Haşim Elattasi ile 
azadan Sadullah Cabiri ve daha iki 
aza salona girerken ilk masayı teş

t kil ediyorlardı . 
Türk Sözü namına geldiğimi an

layınca beni sempati ile karşıladı
lar . 

Yirmi dakikalık bir zaman var · 
dı . Bunu şüphesiz boş yere harcaya
mazdım , sordum : 

- Bu sabah okuduğumuz gaze· 
te'ere bakılırsa, Türk matbuatına 
verdiğiniz beyanat, bizleri kandıra 
cak şekilde değil, ayni zamanda Is 
tanbul gazetelerini de tatm·n etme
miş görülüyor ? .. 

Bu sualime, heyet Reisinden ev
vel Sadullah Cabiri ( kendisini bu 
isimle takdim etmişti, Fakat heyet 
sekreteri Naim olduğunu sanıyoruz. ) 
muhatap oldu . Fakat sualimin 
hakiki mahiyetine değil, başka türlü 
bir tefsirle : 

-- Hakikati itiraf et
mek lazımgelirse onlar
dan biraz kaçındık doğ
rusu ! .. Fakat kurtulmak 

.. k" ' ne mum un .•. 

ız ki sevinelim mi aıtlayahm mı ?. 
~- Bugün Suriye şenlik yapıyor. Çok 
tıı' · Fakat öte tarafta Türk İskende
'r-n Ve Türk Antakyadan yükselen ız
ııı"ll Ve feryad ; istiklal hasretinin 
tGavatan ayrılıjl"ının yürek dayanmaz 

111
2. Yaşları ve sızıltı lan anayurdda 

~ hkçe artan , şiddetlenen umumi 
~ teessür halini alıyor , Bugün İs-
~a nderun ve Antakya meselesi yurd- Bunu bir türlü anlıyamıyoruz . 
hitŞın kafasını ve yüreğini kemiren Biz bu konuşmaların Nasyonalist , 
tıı dert olmuştur . Çünkü fskende- Fransa ile istikliili için mücadele 

1 
un Ve Antakya taşiyle topragiyle eden milliyetçi Suriyenin İskenderun 
a tk, olan bir - mıntıkadır . Burada ye Antakyanın hakkını tanımalarını , 
~U~aYan 300 bin kişiye yakın büyük . görmelerini ve vermelerini bekler ve 
, '.k. kütlesi diliyle , kaniyle ırkiyle, umarız. Lakin bu ümitsiz Fransız ve 
r;hiyle büyük Türk milletinin bir Suriye anlaşmasında tahakkuk et-
Çasıdır . 

medi. Belki her hangi bir sebep bu 
E.tin kemikten ayrılamadığı gibi işi bir zaman meselesi yapmıştır. Bel-

it bölgenin de anavatandan ilelebed ki de kasden unutulmuştur. Eğer bi-
l~~ Yaşamasına imkan ve ihtimal rinci ihtimal doğru ise bu meselenin 
~tur. Vakıa hadise bu yurd par- artık gecikmesinin manası kalmamış· 
, 1nı bizden ayırmıştır . Fakat An- tır . 
/a nıuahedesile olan bu ayrılışla Biran evvel dostça ve dostlukla 
~aya hususi ve muhtar bir idare çözmek zamanı gelmiştir. Eğer ikinci 

li verilmişti . ihtimal doğru ise İskenderun ve An-
/lafbuki bu şekil, muahede hüküm- takyanın Türk vatanının bir parçası 
c'ne ~ygun bir tarzda tatbik edil- oldujl"unu bilmek lazımdır. Onun için 

~a llııştır. Ve o günden bugüne kadar biz Fransız ve Suriye hükümetlerinin 
l~r· e~aret altında inliyen bu kardeş- , bu hakikatleri göz önünde tutarak 
• 

1 tııızin sesleri durmadan yüksel- lskenderun ve Antakya meselesini 
"'

1nir. Türkiyeye en uygun bir şekilde ça-
F'ransa ile Suriyenin bu son an- bucak halletmelerini bekler ve uma-

~i~llıas.ı şüphe yok ki dünya barışı rız. Yok•a , siyasi muahedelere bir 
~.k 1aıdeli ve hayırlı bir hadisedir . kıymet verilmediğini gördükçe , in-
tk <it böyle hayırlı bir anlaşma yapı- sanın ,büyük Fridrikle, Fürs! Bölav'ın 

'<t tn bu Türk bölgesinin mukadde- söyledikleri tarihi sözlere inanacağı ı 
1 nasıl unutulmuştur ? . geliyor 1 •• 

- Sualim yanlış anlaşılmasın .. 
lstanbul matbuatından beyanat esir
gemiş değil , hatta " Bol ., tabirini 
kullanacağım mülakatlar yapılmış!. 

-- Peki şu halde!.. 
- Binnetice çok alakadar oldu-

ğumuz ve dikkatle takip ettiğimiz 
Antakya ve lskenderunlu kardeşleri
mizin vaziyeti hakkında hakiki his
siyatınız ?. 

-Onlar bizim de kar
deşlerimiz , candan kom
şularımızdır. Sizin gibi! .• 
Şüphesiz bütün düşünce
lerimiz müsbettir . 

- Ona şüphe yok .. Fakat asıl 
teşrih etmek istediğim mesele , siz 
Suriyeli komşularımızın istiklale ka 
vuşınasını nasıl ki biz Türkler sem 
pati ile karşıladı isek , Antakya ve 
İskeııderunda1<:i 300,000 Türk kar
deşe karşı sizler de aynı hisleri taşı
yor musunuz ? . 

Parlman içtimaı münhasıran mali 
meseleleri' tahsis edilecektir. 

Necaşi Londraya 
memnun döndü 

Londra : 16 (Radyo) - Negüs, 
Cenevreden Londraya döndü . Çok 
memnun. 

Necaşi dün Londraya mütevec
cihen Cenevreden aynlmıştır . 

Cenevredeki intiba ltalyanın 
Milletler Cemiyetini terketmiyeceği 
merkezindedir • 

Çanakkalede 
Bataklıklar kurutuluyor 

Ankara : 26 (A.A) - Çanakka
lenin Kirgöz bataklığının kurutul
ına3ı lıkkanunda bitecektir . 

Bu topraklar göçmenlere veri 
lecektir • 

Büyük varlıklar gösteren şehrimiz halMvı 

Her işiyle bize öğünmek kakla Dünkü programda tatbik ve is -! 
veren faal Halkevimiz dil bayramı- tifade edilemeyen bir şey varsa o da 
mız olan dün de , bizi yine aynı Radyo idi • 
coşkun hislerle doldurdu . Ankara ve:lstanbul istasyonla· 

Dünku kutlama , dünkü faaliyet nnın neşrettiği konferanslar maale-
ve tezahur geçen yıllara hiç te ben- sef parazitten alınamamı~tır . 
zemiyordu . Saat 19 a doğru Halkevi ban-

Daha saat 16 da Halkevi bah- dosu dil kurultayı marşını çalmağa 
çesi dolmuştu . başlamış ve bu suretle törene baş-

Ev , bütün yurddaşların istira- lanmıştır · 
hatlerini temin etmiş , ve ikramlar- Bunu takiben değerli öğretmen-

i da bulunmuştu . lerimizden Arif Nihad Asya tara-
fından dil inkılabımıza ait olgun , 

Ona ne şüphe !. Ona 
.. h 1 ne şup e .. 

Muhataplarım , lstanbuldaki 
beyanatlarının Türk efkarı umuıni
yesindeki menfi akislerini anlamış 
olacaklar ki , selahiyetsizıniş gibi 
davranıyorlardı !. 

Bütün suallerime zerre kadar 
karşılık olamıyacak kelimelerle ce
vap verildiğini görünce , müstakbel, 
müstakil Suriyeyi kurmak İçin çalışan ; 
bu yeni diplomatları daha fazla yor
mak istemedim . 

Kanlı İspanyol Revoltu 
memleketi uçuruma 

sürüklüyor 

güzel bir söylev verilmiş ve onu iki 
genç talebenin öz Türkçe şiirleri 
takip etmiştir . 

Bütün bu istifadeli hitabeler şeh
rin kalabalık ve müsait mıntakala
rına konulan hoparlörlerle yayılmış
tır . Bu parlak törene yine Halkevi 
bandosunun çaldığı Cumhuriyet mar
şımızla son verilmiş ve yurddaşlar 
arasında geç vakta kadal' dil üze
rinde konuşmalar yapılmıştır . 

Suriye heyetinin bu dört ileri ge
len azasiyle vedalaşırken, Naim bey 
bana , sanki bir sır tevdi etmiş 

gibi hatırlatıyordu: 

Alkazar müdafilerine tayyarelerle 
ekmek götürüldü 

Dün akşam bütün ilim yerleri , 
müesseseler , teşekküller , bayrak. 
!arla süslendiği gibi renkli ışıklarla 
da tenvir edilmişti . 

- Nihad Bey konuş
tuklarımız hususi kala
cak değil mi? .. 

- Tabii .. Tabii!.. 

Nihad Tangüner 

Ankara : 26 (A.A) - Talevera 
cephesi hükiimetçiler 30 kilometre 
ilerlemişlerdir , 

Nasyonalistler Toledoya yaklaş
maktadırlar . 

Şehrin zaptı yaklaşmıştır . Tay
yareler Alkazar müdafilerine yiye
cek atmakta devam ediyorlar . 

Londra : : 26 (Radyo) - " Grat 

Harbiyelilerimiz dün 
Ankaraya geldiler 

Şanlı genç Askerlerimiz büyük 
merasimle karşılandı 
--~~~ ........ ~~~~-

Ankara : 26 ( A. A. ) - Harbiyeliler dün Ankaraya 
gelmişler ve istasyonda kıtaat ve mektepliler tarafından 
selamlanmışlardır. Ulus meydanına gelindiği zaman zafer 
abidesine muhteşem bir çelenk konulmuş ve şehir adına 
kendilerine hoş geldin denilmiştir. 

Genç harbiyelilerimiz istasyondan yeni mekteplerine 
gidinceye kadar yolları dolduran kalabalık bir halk tara
fından sevgi ile alkışlanmışlardır . 

Sonhern Spen ralvay Kompany. nin 
bildirdiğine göre, işçiler, bu lngiliz 
kumpanyasının malı olan demiryo
lunu zaptetmişlerdir : 

- Gerisi üçüncü sahifede -

Halkevl dün sabahtan akşama 
kadar , Halkevinin , yurddaşlann 

dil bayramını kutlayan rozetlerini 
dağıtmış bu suretle bütün Adana
mızda büyük bir alaka uyandırmış
tır • 

Almanya, Almanları 
arıyor! 

Dünyada Alman olduğunu bilmiyen 
otuz milyon kişi varmış . 

Almanyada bir teşkilat vardır, 
gayesi bütün dünyada Alman aslın
dan olanları bulmaktır . 

Bu teşkilat " Stul tgart enstitü
sü • adını taşır . 

Enstitü emrinde yüzlerce adam 
vardır . 

Bu teşkilata dahil olan otuz kırk 
alim de Almanların bütün dünyaya 
yayılmış olduklarını ispatla uğraş
maktadır. 

Bir çok büyük adamların Alman 
aslından olduklarım göstermek bu 
enstitünün vazifelerinden biridir . 

Mesela alimlerin iddiasına naza-

Le Jour'dan 

ran, büyük Harpte Amerikan kıtala
rını idare eden General Pershing 
( Persing ) Alman aslındandır . 

Amerikaya gitmiş olan ailesi ev
velce Kraichngauda oturuyormuş ve 

Gerisi üçüncü sahifede 

Ôbürgiln 

Türk dil telekkisinde açı
lan yeni bir kitap 

YAZAN : ARiF NiHAT ASYA 



Sahife : 2 

Para siyasetinin eko
nomik rolü 

Muhtelif memleketlerdeki iktisadi vaziyet farklarının 
para siyasetile bir izahı 
----·······----

R e Messager D'Alhenes gazetesi, Mılleller Cemiyeti Sekreterliği ekono· 
16 mik etüdler servisi tarafından neşredilmiş olan L'Apcrçu de la 

Situation Monaitaire isimli iki cildlik eseri aşağıda hülasa etmektedir. Muh· 
telif memleketlerde takip edilmiş olan para siyasetlerinin bu memleketlerin 
ikt irndi hayatları üzerindeki tesirlerinı izaha çalışan bu yazıyı okurlarımız 

için dilimize çeviriyoruz. 

İSTERLİNG BLOKU MEMLE
KETLERiNDE 

lngilterenin son senelerde takip 
ettigi banka politikası, başlıca, ser -
maye piyasasının çok ferahlaması ve 
faiz rayiçlerinin azalması neticelerini 
doğurdu. lsterling blokuna dahil beş 
memlekette (lsveç, Cenubi Afrika, 
Avusturalya ve Kanada diğer dör
dünü teşkil eder) , tediye vasıtala
rının genişlemesi bilhassa gerek mer- ı 

kez bankalarının siyasetleri (serbest 
pi yasa üzerinde muameleler, resmi 
rayicin indirilmesi) gerek milletlera· 
rası tediye mizanlarının salah kes
betmesi veya bu iki unsurun müşte
rek aksiyonu yüzünden meydana 
gelmiştir. 

Para bollaşınca, faiz rayiçleri in-

rolü ve gerekse hükumetin istikraz 
etmeye muvaffak olduğu mebaliğin 
faiz rayici bakımından çok ehemmi· 
yetlidir. Bu faiz daima salaha doğ
ru gitmiş ve 1935 de %2,70 e düş
müştür, 

ALMANY ANIN HAREKET TAR
ZI VE NETİCELERi 

Almanyada iktisadi ve nakdi va- 1 

ziyet 1933 başından beri devlet ta
rafından veya onun garantisi altın
dan silahlanma nafia işleri v. s. İçin 
yapılmış olan büyük masrafların ha· 
kimiyeti altındaydı. Sınai istihsal en
deksi 1932 de 1929 seviyesinin 
yüzde 53,3 ü iken 1935 de yüzde 
94 üne çıktı. Ve işsizlerin mikdarı 

resmi istatistiklere göre, ayni müd 
det zarfında 5,5 milyondan, (çalışma 
kamplarında çalışanlar hariç olmak 
üzere) 2.15 milyona düştü! Resmi 
altın paritesi terkedilmedi, fakat ha· , 

Türle sözü 

tık Mektep 
Programlarındaki deği -

şiklikler nelerdir? 

1Köyler kalkınması prog 
ramı hazırlanıyor 

ilk mekteplerin müfredat proğ
ramını hazırlıyan pomisyon dün işini 
bitirmiştir. Yeni program tabedil
mek üzere Devlet matbaasına veril
miştir. 

Program yeni şeklile biri hedef 
diğeri de prensipler olarak iki kıs· 1 

ma ayrılmaktadır. 

Kekiz sene meri olması tekarrür 
eden yeni krograma göre ilk mek
teplerde tabiat ve eşya dı rsleri "Ta
biat bilgisi. namı altında birleştiril
miş, hesap • hendese dersleri hafifle
tilmiş, faizi mürekkep kısmı orta 
mektebe alınmıştır. Yazı dersi Türk
çe grubundan ayrılarak müstakil bir 
ders haline konulıous, şimdiye ka
dar yalnız kızlara gösterilmekte o. 
lan ev idaresi dersi yeni ve daha 
dolgun bir programla erkek talebe
ye de teşmil edilmiştir. 

Yeni programda toplu tedrisata 
bilhassa ehemmiyet verilmektedir. 

Köylerde hayvan mezarlıkları ve 
tasav süprüntülükler yapılması 

vur ediliyor 

Köy kalkınması için vilayetçe 5 
yıllık bir kalkınma programı hazır

lanmakta olduğunu yazmıştık . 

Bu program için muhtelif daire: 
!erden mütalealar istenmiştir . 

Bilhassa ziraat işlerinde köylü· 
nün kalkınmasına ehemmiyet veri· 
lecektir . 

Köylerde birer ( hayvan mezar
lığı ) tesiş.i muvafık görülmektedir. 

At gübresi bütün gübreler ara· 
sında en mükemmel ve en kuvvetli 
bir gübredir . 

Ayni zamanda bu suretle hasta-

lıklı hayvanlardan ö).,n veya telef 
edilenlerin de vücutlarından hastalık 
intişarına mani olacak tedbirler alın· 
nıası mümkün olacaktır . 

Bir kilo et gübresinin iki araba 
hayvan gübresi derecesinde kıymeti 
vardır . 

Köylerde süprüntülerin bir yer· 
de tolanması için bir de süprüntü· 

1 
lük yapılması progra,,. ın zirai mad· 
delerinden birini teşkil edecektir . 
Evin süprüntülüğünde toplanacak 
süprüntülerden birkaç sene sonra 
gübre halinde istifade edilecektir . 

27 Eylu 1 1936-t' 

Gaziantepte 
Bu yıl 3000 ton fıstı~ 

alınacak 
Gaziantep : ( Hususi muhabi. 

mizden ) - Antebin belli başlı 
raç maddelerinden birisi de fıstJ 
tır . 

Başına konulan "Şam,, kelirıı 
hiç bir münasebet ve alakası yef. 
tur. 

Şamda bir tek fıstıl< ağacı l 
tişmez. 

Fakat, eski idarenin kayıdsıılJ 
ve ihracatın Suriye yoluyla yar 
ması yüzünden mahsulümüze bu 
ga vurulmuştur . 

Cumhuriyet hükUmetimin, fıs~ 
çılığa layık olduğu mavki ve eh 
miyeti verelidenberi vaziyet de~ 
miştir . . 

Hem mahsulün yalnız Türk1l 
de çıktığı aı>laşılmağa başlarıııı 
hem de ihracat nisbeti artmışbJ 

Ziraat Vekaleti bu sene P'.ııı 
sör Vaysbergle mütehassıs Ha> 
rı buraya göndermiş ve her iki 

1
, 

incelemeleri sonunu bir raporla 
kalete ,bildirmişlerdir . 

Hükumetimiz Antebe bir fıs, 
e.nstitüsü açılmasına karar verııııı 
tır . ~ 

Enstitü iki aya kadar açılrıı1ı 
lunacaktır . . 

di. Mali vaziyet ve devlet politikası 
bu faiz rayiçlerinin inmesini kolaylaş
tırdı. Bankalar tevdiata verdikleri 
faizleri indirmiye teşvik edilmiş ve 
bu suretle sermayelerin kıymetler 
piyasasına veya ticari piyasalara dö 
külmesinin imkan hazırlanmıştır. O 
zaman fiatların sukutu durmuş, iş 
muhitlerinin itimadı kuvvetlenmiş ve 
teşebbüş sahibleri ellerindeki dispo· 
nibilitelerini envesti etmiye başlamış 
)ardır· 

riçle kambiyo muameleleri gitgide 1-----------------------·---- Köylerin baştan başa ağaçlan
dırılması ve nümune fidanlıkları te
sisi de programda mühim bir yer 
almaktadır . 

Geçen senenin fıstık rekoltesi İ~ 1 

tondu. Memlekete bir milyon lira g 
mişti . Stok mal kalmamıştır · 

Bu senenin rekoltesi üç rııilı' 
kilo, yani üç bin ton olarak tah 
edilmektedir . 

BİRLEŞİK DEVLETLERLE JA· 
PONYANIN PARA SİYASETİ 

Japonya, Şili, Birleşik Devlttler 
ve Almanyadan mürekkep bir baş· 
ka memleketler grupu tarafından ya 
pılmış olan tecrübelerin karakteris
tikleri de paranın bollaştırılarak kıy 
metten düşürülmesile işlerin yeni
den hızlanması ve devletin geniş öl 
çüde para dökerek amme işlerine 
girişmesile disponibl nakid miktarı
nın bir kat daha artması olmuştur. 

1931 de altın esasını terkeden ve 
yen'in fiatı bir senede kıymetinden j 
0/0 60 kaybeden Japonyada bir para 1 
genişlemesinin husule gelmesine mü
saade edildi. T ı:davüldeki devlet 
tahvillerinin mikdarı 1931 de 4,5 
milyar iken 1935 de 8,2 milyara çı 
karak 0/080 nisbetinde bir artış kay
detti. Devlet, bu istikrazı kısmen şi
mali Çindeki harbın masraflarını Ö· 

demek, kısmen de iç ihtiyaçları için 
yapmıştı ve bu kadar çok yeni tah. 
vil çıkarılmış olmasına rağmen 1931 
sonunda %6 olan devlet fondları fa. 
izinin hangi usullerle 1925 sonunda 
%4,5 a kadar indirilmiş olduğunu 

görmek enteresandır . 

Amerika Birleşik devletlerinde 
nüfus vaziyetinin başlıca karakteris· 
tiği ticari bankalar tarafından pek 
mühim disponibilitelerin biriktirilme
si olmuştur ki bu da nakdi piyasada 
görülmemiş bir likidlik doğurmuş· 

tur. 1929 dan 1935 e kadar banka 
disponibiliteleri üzerinde tesir yap 
mış olan başlıca unsurlardaki deği 
şiklikleri etüd etmek faydalıdır. 

Bankalar artan disponibilitelerini 
bilhassa devlet tahvitlerinin satın a
lınmasında kullanmışlardır. Fakat 
devletçe istikraz edilen meblağlar 
onun tarafından banka avanslarını 

ödenmesi, yahud da bankalara tev· 
diat şeklinde sarfedilmiştir. Banka 
bilançolarından çıkarılmış rakamlar 
gösteriyor ki Birleşik devletlerin 
borcunun artması (bu borç 1933 de 
22,5 milyar dolar iken 1935 sonun
da 30,5 milyara çıkmıştır. ) Tama· 
mile bankalar tarafından massedil. 
ıniştir. Bundan çıkan neticeler, gerek I 
borçların müddeti, gerek bankaların 

daha şiddetli bir kontrola tabi tu- ı 
tuldu. Devlet masrafları, kısmen dev
let bonoları ve hususi poliçelerle 1 

kapatıldı. Bu muhtelif istikrazlar hak· 
kınba Alman resmi neşriyatından 
çıkarılmış olan rakamlar dikkate 
değerdir. 

İstihsal endeksi 1930 unkine na
zaran yüksek olmasına rağmen 1935 
de hususi emisyonlar 1930 daki ra
kamın ancak onda birine varmıştır ; 
Büyük Berlin bankalarının avans ve 
ikrazları ayni müddet zarfında yüz
de 65 nisbetinde azalmıştır. Bu isbat 
eder ki 1933-1935 seneleri büyük 
amme masraflarının bilvasıta tesir 
!eri şımdiye kadar az ehemmiyetli 
olmuş ve sınai istihsalin artışı doğ- 1 
rudan doğruya devlet siparişlerinden 
istifade sanayi şubelerinde randıma
nın artmasından ileri gelmiştir. Bu 
istihsal artışının mali yükünü devlet 
ve amme kredi müesseseleri Üzerle
rine almışlar ve alakalı sanayi mü· 
esseselerinin hususi finansmanlarına 
hacet kalmamıştır. 

Yukarda zikrettiğimiz memle
ketlerin hepsinden 1935 sonunda 
mühim bir reprise husule gelmiştir. 
Bu kalkınma bütün memleketlerde 
ayni olmamış fakat bütün bu mem
leketlerde elektif sermaye mikdarı· 
nın artmasile ve faiz rayicinin azal· 
masile birlikte vukua gelmiştir. 

Hukuk Fakültesinde 

İmtihanlar ve kayıtlar 
Ankara Hukuk Fakültesinde ik. 

mal imtihanlarına 12 bitinci teşrin 
pazartesi günü başlanılacak ve cum· 
huriyet bayramından evvel bitirile- 1 

cektir. 

Fakülteye kayıt ve kabul mua· 
melesi ay başında başlıyacak ve bir 
ay sürecektir. Bu yıl da liseyi pek 
iyi derece ile bitirenler arasından 
parasız lcylitalebe alınacaktır. 

Umumi eve kama 
geçiriyordu 

Eski hamam mahalleşinden Be· 
kir oğlu ekmakçi Şevket isminde 
birisi koca bir kamayı baldırına bağ 
layarak umumhaneye geçirmek iste- ı 
diğinpen yakalanarak tahkikata baş- 1 

1 

lanmıştır. 

Meşhud suçlar kanunu 
Adliye Vekili, polislere vazifelerini 

nasıl yapacaklarını anlattı 

lstanbul: 25 (Hususi muhabirimizden-
Adliye Vekili Şükrü Saracoğlu 

Emniyet Direktörlüğü Müdür ve a
mirlerini Vilayette toplıyarak ken· 
dilerine bir Teşrinevvelde tatbik edi. 
lecek olan meşhud suçlar kanunu· 
nun tatbiki etrafında izahat vermiş 
ve polise düşen vazifeleri, bu vazi· 
felerin na ıl ifa edileceğini anlatmış
tir. 

YENi T ALIMA TNAMENİN 
HÜKÜML RI 

Meşhud cürümler kanununun tat· 
bikina dair ali bir komisyon tara· 
fından hazırlanan talimatname neşr 
edilmiştir . 

Bu talimatnameye göre, kanun 
yalnız ceza mahkemeleri usulü ka· 
nununun 127 inci maddesinde tarif 
edilen rrıeşhud suçlar hakkında tat· 
bik edilecektir . 

Talimatname bu maddeyi tefsir 
etmekte, meşhud suçları dörde ayır
maktadır . 

Kanunun tatbiki için suçlunun 
yakalanması şarttır . 

Kanunun tatbik sahası adliye 
teşkilatı, yani asliye mahkemesi olan 
yerlerdeki belediye hudutlarının içi
dir . 

Bu kanun nahiye ve köyler ka
nununun tatbik edildiği yerde tatbik 
edilemez . 

Ve kanun, panayırlarda da işlen· 
miş suçlar hakkında da tatbik edi
lir . 

Siyasi mahiyeti haiz olan suç
lar, hususi muhakeme usullerine ve 
takibi izin veya karar istihsaline bağ. 
lı olan :suçlar hakkında bu kanun 
hükümleri tatbik edilemez . 

ZABIT ANIN VAZiFELERi 

Zabıta suç failini derhal yakalı· 
yacak, hırsızın üzerinde elde edilen 
çalınmış eşya ve suçun işlenmesinde 
kullanılmış olan anahtar, biçak gibi 
suçun maddi subut delillerini teşkil 
eden bütün eşyaya el koyacaktır . 

Bundan sonra bir zabıt varaka· 
sı tanzim edecek ve derhal suçluyu 
Cumhuriyet müddeimiliğine teslim 
edecektir , 

Zabıt varakası :tanzim edilirken 
işin bir an evvel ikmal edilmesine 
çalışılacaktır . 

Cumhuriyet ı müddeiumumisinin 
tahkikatın gecikmemesi için lstanbul 
ve lzmir gibi muhtelif semtleri te
lefonla merkeze bağlı olan şehirler· 
de zabıta suçun faillerini yakalıyarak 
delillerini tesbit eder etmez, telefon. j 
la C. müddeiumumisine hadiseyi et· 
raflı surette izah edecektir . 

Suçtan zarar görenler olursa za
bıta buuların şikayetlerini de zabıt 
varakasına yazacaktır . 

Davacılar şikayetlerinden feragat 
ettikleri takdirde zabıta suçun ma
hiyetile feragati derhal bir zabıt va 
rakasile tesbit ederek ' suçluyu ser
best bırakacak, zabıt varakasını 
mümdeiumumiliğe gönderecektir . 

Müddeiumumilik amme davası açtığı 
takdirde şahitlerin celbini zorla ya
pabilecektir . 

MÜDDEİUMIMILERİN VAZİFELERİ 

Müddeiumumiler kendilerine ve· 
rilen suçluyu ayni gün mahkemeye 
sevkedeceklerdir . 

Bu kanuna göre ( gün ) kelime
sinden maksat suçlunun yakalandı· 

ğı zamanından itibaren geçecek olan 
yirmi dört saattir . 

Müddeiumumiler muhakeme usu
lü kanununun 154 üncü maddesi mu· 
cibince bütün suçlarda doğrudan 
doğruya tahkikat yapmak salahiye
tini haiz olduğundan tesadÜfen vaka 
mahallinde bulunduğu veya suçtan 
haber olarak oraya geldiği takdirde 
dördüncü madde mucibince zabıta
nın haiz olduğu salahiyetleri kulla
nabileceklerdir . 

Şahsi dava yolu ile takibolunan 
suçlarda C. Müddeiumumisi suçluyu 
sorguya çektikten 've lüzumunda işi 
ayrıca inceledikten sonra suçun suç· 
luya isnat kabiliyetini görmekle be. 

Craber amme menfaatini alakalandı 
rır bir mahiyeti haiz olmadığı kana
atine vanrsa amme davası açmıya
caktır . 

Müddeiumumiler suçlu hakkında 
tevkif müzekkeresi verebilir • 

Rekoltenin yüzde 60 şı Arr. 
kaya yollanır . 

lstanbul ve lzmirden AvfJı 
memleketlerine gönderildiği de 
kidir . tf 

Bu sene takas dolayısiyle 
distana mühim miktarda ihracat 

Her dairede ayni zamanda pılmıştır. 

çekilecek 1--·------'f'I 

Bayrağımız 

içişleri bakanlığından vilayetlere 
gönderilen bir tamimde bayrak çek· 
me nizamnamesi mevkii tatbika ko • 
nulmasına intizar edilmeden, şimdi
den kanunda yazılı muayyen saat· 
!erin yani bayrağın sabah saat 8 de 
çekilerek, güneş batarken indirilme· 
sine başlanması ve Ih ti•am merasimi 
nizamname ile tesbit edilinciye ka. 
dar mevcud jandarmaların alacağı 

ihtiram vaziyetleri, bayrağın çekilip 
indirilmesi ve her dairenin ayni za
manda bu işi yapması bildirilmiştir. 

Ticaret Mektebi :rr.~dürü 

lzmir Ticaret Lisesi müdürlüğüne 
tayin edilip şehrimizden ayrılan , 
şehrimiz Ticaret mektebi eski mü- ı 
dürü Nail, bazı işlerini görmek üzere 
mezunen şehrimize gelmiş ve dünkü 1 

tren!e _tekrar vazifesi başına avdet 
etmıştır . 

Doğum 

Elektrik şirketi mühendisi , ar· 
kadaşlarımızdan Cevatın dün bir kız 
çocuğu dünyaya gelmiştir. 

Cevat ailesini tebrik eder, yav
ruya uzun ömürlerle parlak istik
baller dileriz . 

Patronaya tabanca 
çekmiş 

Adananın Ocak mahallesinden 
Zeynel oğlu şoför Hakkının, Umum. 
hanede patrona Müzeyyen ile kavga 
etmiş ve Müzeyyene hücum ve bıçak 
teşhir ettiği iddia edildiğinden yaka· 
)anarak tahkikata başlanmıştır . 

Duruşmanın bir celsede bitiril
mesi esastır . 

Kanuni zaruret dolayısile dava 
ilk celsede hükme iktiran edecek bir 
vaziyete girmediği takdirde mahke
me işi en yakın bir celseye talik ede
cektir . 

-

Evlenme Borsası 
Amerikada yeni usul bir nikah f 

misyonculuğu türemiştir. Bo 
misyoncular, evlenecek genç kı 
delikanlılara en güzel elbise! 

ve renk renk projktörlerin ziyası 
da, göstermekte, delikanlılar da, 
tanesini beğenerek bunlarla e' 

1 

mektedirler. Bu borsada günd~ 
tane nikah kıyılmakta ve her n 
için de 375 dolar alınmaktadır· 

Muahaza edilen bir sP 
muharriri 

Kolonyada bir yevmi gaıetı' 
spor yazılan yazan bir mufıl 
son zamanlarda Almanyada bir 
muahazaya maruz kalmıştır. 

nun sebebi de şudur: 
Muharrir yazılarının 

Amerikanın meşhur koşucus0 

vensten bahsederken, " centilll1 

harcketlerile hepimizin kalbini 
zandı. Bir çok genç kızların P 

dikkatini celbetti . ., demiştir. 
Ovens zencidir. Muharrir~l 

tanlar ise kendisini Alman 9• 

karşı hiyanet etmiş olmakla jl 
etmektedirler. içlerinden bir_ t ıl' 

- Alman kızı bir zencı · 
cek kadar aşağı değildir. deP '. 

A ı ,ı 
Aşık olmıyan insan ıı 

kalbli olurlarmıŞ 
San Salvadorda yaşayan (>.' 

res adında bir kadının 120 in'' 
dönümü kutlulanmıştır . t' 

Merasimde bulunan gazel 
120 yaşındaki kadına bu yaŞt 
dar yaşamasının sırrını sornıU~ 

Kadın şu cevabı vermiş : 
Çok yaşamanın sırıı ', 

Ben iyi kalbli insanım: Bu )'il 

çok yaşadım .. iyi kalbli insan ~ 
nın sebebi de, hayatımda bir 
olsun kimseyi sevmemiş bulunı11 
dır ! 
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Seyhan Kültür direktör- -. --------·-------------• 

Ziraat bankası 
kumbaralarını 

Almakla para biriktirir ve ihti
yarlığınızda hem siz ve hem de ço
cuklarınız refah ve saadet içinde 
yaşarsınız . 

lüğünden : 
ilkokullar için satın alınacak o

lan (22) lira muhammen bedelli (22) 
tane Zonguldak sistemi sıfır numara 
madeni sobanın istekli çıkmadığın· 
dan ihalesi, Eyliilün (29) zuncu günü 
saat (10) a kadar uzatılmıştır . 

isteklilerin şartnamesini görmek 
için her gün kültür direktörlüğüne, 
ihale gün ve saatında vilayet daimi 
encümenine başvurmalan ilan olu· 
nur.7306 22-24- 26-27 

1 Kiralık ev 
Asfalt yol üzerinde doktor 

Muzaffer muayenehanesi kira~ktır. ı 

Hizmetçi isteniyor 
Evde çalışmak üzere hizmetçi 

ve aşçı aranıyor . idare hanemize 
emüracaat edilsin C. 

SOCONY - V ACUM 

Gaz 
Benzin 

Miistahsilatı 

: Develi 
: Kanadlı atlı 

Mazot : Socony - Vacum 
Makine yağı: Ejderli 

Gargoil - Mobiloil 
Tenekeli ve dökme markalarımızı tavsiye ederiı 

Mükemmel ambalaj, fevkalade evsaf , iyi servisi teşkilatımızla her ıs 
man hizmetinize amadeyiz . 6457 

ADRES : Abidin paşa caddesi Ziraat bankası karşısında 

Muharrem Hilmi 

Çiftehan Kaplıcası 

1 BELEDİYE iLANLARI 1 
1 -----------------------..ı Tabiatın bu büyük lutf ve nimetinden istifade edirıi 

t · 
TiR 

6748 • • 72 

1- Belediye zabıta memurları için yaptırılacak otuz çift fotin açık ek· 
siltıneye konulmuştur. 

2- ihale, açık eksiltme suretile yapılacaktır . 
3 - Eksiltme 1 - Teşrinievvel-936 perşembe günü saat on beşte Be· 

lediye daimi encümeninde yapılacaktır. 
4 - Nuvakkat teminat akçesi on beş liradır. 
5- Şartnamesi Belediye yazı işlerinde görülebilir . 

7285 15-19-23-27 

1- Arttırmaya konulan arsa 468 metre, Asfalt caddenin doğusunda 

ve Atatürk parkı karşısında . 
2 - ihale : Açık arttırma suretile yapılacaktır. 
3- Tahmin bedeli: 468 liradır. 
4- Arttırma: 8 '10 1936 perşembe günü saat on beşte Belediye daimi 

encümeninde yapılacaktır . 
5 - Muvakkat teminatı : 35, 10 liralık makbuz ile birlikte encümene mü· 

racaat olunacaktır. 

6- Şartnamesi : Belediye yazı işleri kaleminde her gün görülebilir . 
7308 24-27- 30-3 

-----------------------------------------------~ ---~·----------------------------------------~--
!! Seyhan Eczanesinde il<içlar 

Satış yerleri : 
Şehrimizdeki Bankalarla Reis oğlu Nizameddin , muhiddin Kanuni ma-
• ğazaları ve zenginlik gişesi . 

15 son Teşrin 936 da çekilecektir. 

Her bilet 1 liradır . 
7182 15 

______________________ ...... ____ __ 

Bu mıntakanın en iyi suyu olan Kayc:.delenle ve 
Eczacı tarafından yapılır .... 

Parfümeri, tuvalet eşyaları Seyhan Eczanesinde 
rek;ıbet kabul etmiyecek şekilde ucuzdur. Eczanemizde hemevi ve marka 
Kolonya,Losyon, Esans, tuvalet sabunları, pudra, krem V. S bulu ı.ı 

Celal Bayer 

Fatma Dikmen 
Yeni İstasyon caddesinde 

Biçki, dikiş ve şapkacılık yurdu 
İstanbuldan,İzmirden ve Ankaradan almış olduğu 

bir çok yeniliklerle geldi. Yeni sene kayit ve kabul 
muamelesine başladı . 7313 3-6 

Doktor Ali Hikmet 
Bir müddettenberi yaz tatili münasebetile şehrimizden ayrılmış olan 

Doktor Ali Hikmet,avdet etmiş ve pazardan başka her gün hastalarını 
kabule başlamıştır. 

Adres: Seyhan caddesi 81 numaralı muayenehane . 
7227 24-30 

1 

Radyo aktiivitesi bütün dünya kaplıcalarınınkinderı 
yüksektir 

Romatizma, Siyatik, Kum, Böbrek, Mesane taşı, Karaciğer ve midedeJI 
muztarip olanlarla Cilt hastalığı olanlar mutlaka bu ılıcaya gelmelidirlef· 

Senelerce çocuğu olmayanlar Kudreti fatıranın bu feyzinden müstefit ı· 
mes'ut olmuşlardır . 

Gazinosulokantası,fırını,kasabı,bakkaliyesi,berb3ri vardı! 
Her türlü esbabı istirahat mükemmeldir . Her şeyi ucuzdur 

Tren ücretleri yarıyarıya tenzilatlıdır 

Fiyatlar şunlar- Kuruş 

dır: 200 Bir gecelik 
otel odası 

125 Bir gecelik 
taş odalar 

75 Birinci baraka 

Odalar dört kişiliktir · 
Fazlasından fark alınıt· 

50 ikinci " . 
30 Hususi banyo ~ Bir kişi ücreti günde ik1 

15 Umumi • d 
defaya ka ar 

1 
Yazın Çiftehana gelmiyenler kışın ağrılardan uyuyamazlar. Kışın çe~· 

tiğiniz iztirabı unutmayınız . 697 9 
42 / 

Satılık ev 
Asfalt caddede Atatürk parkı karşısındaki ev satılıktır. Talip olaıı181 

Halk eczanesi yanındaki Tuhafiye ve kavafiye mağazasında Ali Galip p.t.·, 
baya müracaat etsinler. 7314 

2-15 G. A. 

Refika Recep Tümerkan 

Biçki Yurdu 
Adananın !ık ve birinci sınıf Biçki Yurdu , bu sene on birinci devrr 

derslerine başlıyor. Yurdda dersler Birinci Teşrinin birinci günü başlat· 
Talebeye nazari, ameli ve pratik usullerle ders gösterilir. Metodlar en soJl 
Fransız ve Belçika usulleridir. Diplomalar Kültür direktörlüğü tarafındaP 
tasdik edilir. Kayit muamelesi pazardan maada her gün sabah 7 den a~· 
şanı 16 ya kadar devam eder.Fazla malumat almak için Yurda müraca~1 

edilir. Yurd bu sene istiklal mektebi karşısında Doktor Bay Mahirin e#' 
nakledilecektir . C. 

Umumi neşriyat müdürü 

Celal Bayer 
Adana Türk sözü matbaası 
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